
ЗВІТ з НДР 

професора кафедри соціології та політології Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого  

Погрібної Вікторії Леонідівни  

за 2018 р. 

1. Прізвище, ім’я та по батькові. Погрібна Вікторія Леонідівна 

2. Вчене звання, посада. Доктор соціологічних наук, професор, 

професор кафедри соціології та політології  

3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи. 

Соціально-психологічні механізми розбудови громадянського суспільства 

вУкраїні – (2 д.а.) 

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи. 

Тема згідно з планом, фактичний обсяг виконаної роботи 4,1 д.а. 

4.1. Форма впровадження виконаних НДР (розділи монографії, 

підручника, навчального посібника, тексту лекцій, наукові статті, тези 

наукових доповідей та повідомлень та ін.). 

Матеріали науково-дослідної роботи були використані при підготовці 

наукових статей «Проблема наукової визначеності феномену «соціальні 

ризики в системі соціального захисту населення»», «Юридична соціологія 

між правом та соціологією: проблеми розмежування об'єктно-предметного 

поля», «Проблема використання «мови соціології» в дослідженні норм 

права», «Політичні відносини крізь призму соціології»; текстів та тез 

наукових доповідей «Проблема самоідентифікації і криза ідентичності 

сучасного українця», «Професійний маргіналізм в кризовому соціумі», 

«Війна і корупція в свідомості українців: злочинний симбіоз чи природній 

конфлікт?», «Трансформаційні зміни світової політики в умовах 

глобалізації»; текстів лекцій «Особливості формування та розвитку 

особистості студента», «Типологія особистості студента і викладача», 

«Позитивні та негативні результати і наслідки процесу професіоналізації 

особистості викладача ВНЗ» в рамках навчального курсу «Педагогіка та 

психологія вищої школи». 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в розробці теоретико-

методологічних та практичних аспектів актуальних соціально-політичних та 

соціально-психологічних проблем, що виникають в українському соціумі в 

процесі розбудови громадянського суспільства. Аналіз феномену «соціальні 

ризики в системі соціального захисту населення» дозволив довести, що 

соціальні ризики виникають і існують не тільки в надзвичайних, а й у 

звичайних умовах, тому закономірно супроводжують функціонування будь-

якого суспільства, в т.ч. і українського. Дослідження політичних відносин в 

соціологічному ракурсі визначило зв’язок між соціальною та політичною 



сферами в умовах демократичного транзиту України. Вивчення проблеми 

виникнення кризи ідентичності та професійного маргіналізму сучасного 

українця розкрило соціально-психологічні механізми процесу його 

самоідентифікації в кризовому соціумі. 

4.3. Актуальність виконаних розробок в рамках цільової 

комплексної програми. 

Складна сучасна політична та економічна ситуація в Україні потребує 

наукового аналізу соціальних механізмів, що продукують зміни в основних 

сферах суспільного життя, виявлення взаємного впливу внутрішніх 

(психологічних) та зовнішніх (геополітичних) чинників на трансформаційні 

процеси та їх причинно-наслідкових зв’язків. 

5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних 

актів. 

5.1. Участь у підготовці законопроектів (кодексів та інших законів): 

5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів 

та інших нормативно-правових актів: 

5.3. Робота консультантом постійних комісій Верховної Ради 

України: -5.4. Робота консультантом в інших  державних органів влади:  

6. Зв’язок з практикою:  

6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та 

проведення інших соціологічних досліджень. 

6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовних та 

інших державних органів:  

6.3. Участь у розробці проектів постанов Пленуму Верховного Суду 

України та їх рецензування:  

6.4. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної 

влади та місцевого самоврядування, організацій та громадян:  

7. Чи ви є депутатом місцевої ради, чи входите до складу інших 

органів місцевого самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих): 
 

8. Участь у конференціях, семінарах (дата та повна назва 

конференції): 

- 24.04.2017 р. І Всеукраїнська науково-практична конференція «Духовна 

культура України перед викликами часу (до 150-річчя заснування 

«Просвіти»)», Національний юридичний університет імені Ярослава 

Мудрого; м. Харків 

- 15th June 2018 Science and society. Proceedings of the 5th International 

conference. Accent Graphics Communications & Publishing. Hamilton, 

Canada. 

- 15.06.2018 р. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Українське суспільство в умовах війни: виклики сьогодення та 

перспективи миротворення», ДонДУУ; м. Маріуполь 



- 25.06.2018 р. ХХХІ Харківські політологічні читання «Європейські 

цінності та практики у політико-правовому дискурсі», Національний 

юридичний університет імені Ярослава Мудрого; м. Харків 

- 15.06.2018 р. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Українське суспільство в умовах війни: виклики сьогодення та 

перспективи миротворення», ДонДУУ; м. Маріуполь 

- 05.12.2018 р. XX Всеукраїнська наукова конференція викладачів, 

молодих науковців і студентів «Український соціум: соціально-

політичний аналіз сучасності та прогноз майбутнього», Національний 

юридичний університет імені Ярослава Мудрого; м. Харків 

9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники 

та ін.) дати перелік надрукованих у 2017 р. робіт, обсяг, кількість 

друкованих аркушів. 

Статті: - 2 / 1,6 д.а. 

- Погрібна В.Л. Проблема наукової визначеності феномену «соціальні 

ризики в системі соціального захисту населення». Вісник Національного 

університету „Юридична академія України імені Ярослава Мудрого”. 

Серія: Політологія, №2 (37), 2018. С. 77- 92 0,9 д.а.  

- Погрібна В.Л, Штана І.В.. Політичні відносини крізь призму соціології. 

Вісник Національного університету „Юридична академія України імені 

Ярослава Мудрого”. Серія: Соціологія, №4 (39), 2018. 0,8 д.а. (особистий 

внесок – 0,7 д.а.) 

Навчально-методичні видання: 2 / 0,9 д.а. 

- Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни «Організація 

та методологія наукових досліджень» для аспірантів (здобувачів вищої 

освіти ступеня доктора філософії) / уклад.: О.Г. Данільян, О.П. Дзьобань, 

Г.П. Клімова, В.Л. Погрібна, М.П. Требін. – Харків, Право, 2018. 72 с. 

(особистий внесок – розділ 1 «Організація та методологія викладання у 

вищій школі», теми 10-14). (особистий внесок – 0,4 д.а.) 

- Навчальний словник-довідник / За загальної редакцією В. М. Пічі [Н.В. 

Коваліско, Ю. Ф. Пачковський, О. І. Пташник-Середюк та ін.]. Львів: 

«Новий Світ-2000», 2018 р. – 502 с. (особистий внесок – с. 24, 58, 259, 289, 

374, 383, 636) (особистий внесок – 0,5 д.а.) 

Тези доповідей: - 6 / 1,6 д.а. 

- Герасіна Л.М., Погрібна В.Л. (2018). Юридична соціологія між правом та 

соціологією: проблеми розмежування об'єктно-предметного поля // 

Science and society. Proceedings of the 5th International conference. Accent 

Graphics Communications & Publishing. Hamilton, Canada. 2018. Pp. 348-

370. 1 д.а. (особистий внесок – 0,5 д.а.) 



- Погрібна В.Л. Проблема самоідентифікації і криза ідентичності 

сучасного українця. Тези доповідей учасників Всеукраїнської науково-

практичної конференції «Духовна культура України перед викликами часу 

(до 150-річчя заснування «Просвіти»)». Харків, Право, 2018. С. 35-38 0,2 

д.а. 

- Погрібна В.Л. Професійний маргіналізм в кризовому соціумі. Тези 

доповідей учасників ХХХІ Харківських політологічних читань 

«Європейські цінності та практики у політико-правовому дискурсі» (м. 

Харків, 25 червня 2018 р.). Харків, Право, 2018. С. 44-47 0,2 д.а. 

- Погрібна В.Л., Сахань О.М. Війна і корупція в свідомості українців: 

злочинний симбіоз чи природній конфлікт? / Українське суспільство в 

умовах війни: виклики сьогодення та перспективи миротворення: 

матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. 

Маріуполь, 15 червня 2018 р. Маріуполь: ДонДУУ, 2018. С. 89-93 0,4 д.а. 

(особистий внесок – 0,2 д.а.) 

- Погрібна В.Л., Сахань О.М. Проблема використання «мови соціології» в 

дослідженні норм права / Матеріали XXI Міжнародної наукової 

конференції «Харківські соціологічні читання» «Мова соціології: сучасні 

тренди» (15-16 листопада 2018 р.) – Харків, 2018. – 0,8 д.а. (особистий 

внесок – 0,4 д.а.) 

- Погрібна В.Л. Трансформаційні зміни світової політики в умовах 

глобалізації / Матеріали XX Всеукраїнської наукової конференції 

викладачів, молодих науковців і студентів «Український соціум: 

соціально-політичний аналіз сучасності та прогноз майбутнього» (5 

грудня 2018 р.) – Харків, 2018. – 0,1 д.а. 

9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у 

наукометричних базах даних Scopus, Web of Science.  

- 

9.2. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у інших 

наукометричних базах даних. 

- Погрібна В.Л. Проблема наукової визначеності феномену «соціальні 

ризики в системі соціального захисту населення». Вісник Національного 

університету „Юридична академія України імені Ярослава Мудрого”. 

Серія: Політологія, №2 (37), 2018. С. 77-92 0,9 д.а.  

- Погрібна В.Л, Штана І.В.. Політичні відносини крізь призму соціології. 

Вісник Національного університету „Юридична академія України імені 

Ярослава Мудрого”. Серія: Соціологія, №4 (39), 2018. 0,8 д.а. (особистий 

внесок – 0,7 д.а.) 

Збірник наукових праць зареєстровано і проіндексовано у Google Scholar, 

Index Copernicus International (Польща), Academic Research Index (Японія), 

Information Matrix for the Analysis of Journals (Іспанія), EBSCO Publisher 

(США), WorldCat (США), Scientific Indexing Services (США), Science Impact 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/


Factor (Австралія), International Innovative Journal Impact Factor (Індія), 

Cosmos Impact Factor (Німеччина), Bielefeld Academic Search Engine 

(Німеччина); а також базах даних «Наукова періодика України» та 

«Бібліометрика української науки» Національної бібліотеки України імені В. 

І. Вернадського.  

10. Членство у редакційних колегіях: 

- Вісник Національного університету „Юридична академія України 

імені Ярослава Мудрого”. Серія: Філософія, Філософія права, Політологія, 

Соціологія. 

11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є. 
- 

12. Опонування дисертаційних досліджень: 

Кандидатська дисертація Біскупа В.С. «Кар’єрна компетентність 

студентської молоді: соціологічний аспект» (спеціальність 22.00.04 – 

спеціальні та галузеві соціології), захист – 31 січня 2018 року у 

спеціалізованій вченій раді К 35.051.26 при Львівському національному 

університеті імені Івана Франка. 

13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, 

окремо кандидатські: 

докторська дисертація Нечітайло І.С. «Системно-кодова концепція 

взаємодії суспільства та освіти» (спеціальність 22.00.04 – спеціальні та 

галузеві соціології), захист – 29 січня 2018 року у спеціалізованій вченій раді 

Д 26.001.30 при Київському національному університеті імені Тараса 

Шевченка; 

кандидатська дисертація Садовської А.О. «Молоді інженери на ринку 

праці в умовах сучасної України» (спеціальність 22.00.04 – спеціальні та 

галузеві соціології), захист – 31 січня 2018 року у спеціалізованій вченій раді 

К 35.051.26 при Львівському національному університеті імені Івана Франка. 

14. Чи були у звітному році лауреатом/стипендіатом (вказати повну 

назву стипендії/премії). 

15. Співробітництво з закордонними організаціями. 

16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією. 

17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі. 

18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році. 

 

Затверджено на засіданні кафедри протокол №  4    від                2018 р. 

 

Викладач                                                                       (Погрібна В.Л.) 

Зав. кафедри 

соціології та політології                                                 (Требін М.П.) 

 


